
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 23/2020/ERSDF/SUPERINTENDENTE/SUSEP

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de licenças de softwares Adobe, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento.

Item Descrição/Especificação Quantidade
Unidade 
de 
Medida

Valor 
Unitário 
Máximo

Valor Total 
Máximo

1
Licença de uso do software Adobe 
Creative Cloud – Vip Governamental (12 
meses) – Código SIASG 111490

04 Licença
R$ 
3.516,22

R$ 
14.064,88

2
Licença de uso do software Adobe Stock 
– 40 ativos (12 meses) – Código SIASG 
111490

01 Licença
R$ 
5.905,55

R$ 5.905,55

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.       A Assessoria de Comunicação da Superintendência de Seguros Privados (ASCOM) é responsável por 
ações de comunicação interna com os servidores da Susep e de divulgação institucional externa, para 
facilitar o conhecimento e acesso dos cidadãos aos serviços prestados pela Susep e pelo mercado 
supervisionado.

2.2.       Para que as diversas ações de comunicação sejam executadas, tais como produção de material para 
publicações no site da Susep e nas mídias sociais, e-mails para comunicação interna e externa, relatórios, 
criação de vídeos institucionais e outros, é necessário que a equipe da ASCOM utilize softwares específicos 
para editoração de textos e edição de imagens e vídeos.

2.3.       As ferramentas do software Adobe Creative Cloud são necessárias para a diagramação visual das 
peças de comunicação da Susep, tais como Guias, relatórios, Informes Estatísticos, comunicados internos, 
convites, edição de fotografias e imagens para publicação na intranet, no site e no LinkedIn da Susep, além 
da edição de vídeos corporativos.

2.4.       Com uma série de programas incluídos, o pacote de softwares da Adobe Creative Cloud engloba 
ferramentas eficazes para o desenvolvimento e cumprimento das competências da Assessoria de 
Comunicação. 

2.5.       O quantitativo de licenças foi definido com base na equipe de produção gráfica da ASCOM, 
atualmente com 4 colaboradores realizando os trabalhos de criação, fazendo-se necessário, portanto, uma 
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licença para cada. Para o banco de imagens, não há necessidade de ser um para cada máquina com os 
softwares, sendo suficiente uma licença.

2.6.       Com a contratação, espera-se fortalecer a imagem e a reputação da Susep, tendo em vista a 
melhoria na qualidade da informação, posicionando adequadamente a autarquia junto aos stakeholders.

2.7.       Haverá ainda uma melhoria nos trabalhos gráficos, tornando a comunicação com os públicos 
interno e externo mais atraente e eficiente, reduzindo o tempo de elaboração e divulgação de peças de 
comunicação e das informações da intranet, site e LinkedIn.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO DE TIC

3.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

3.1.1. 04 (quatro) Licenças Governamental por 12 meses (01 ano) do Adobe Creative Cloud for teams, 
Multi Plataforma, Multi linguagem por download com suporte técnico é um modelo de licenciamento por 
assinatura, no qual o cliente adota o modelo de software na nuvem e tem acesso aos produtos.

3.1.1.1. O Adobe Creative Cloud for teams inclui as ferramentas de criação, que permitem criar layouts de 
páginas envolventes para impressão ou distribuição digital. Com as ferramentas, é possível criar tipografias 
e designs de páginas para livros, folhetos, revistas digitais, e etc.;

3.1.1.2. O Adobe Creative Cloud for teams (assinatura pelo período de 12 meses) contém os seguintes 
aplicativos:

a) Acrobat Pro DC;

b) Adobe Premiere Pro CC;

c) After Effects CC;

d) Dreamweaver CC;

e) Encore;

f) Fireworks CC;

g) Flash Builder Premium;

h) Flash Professional CC;

i) Illustrator CC;

j) Indesign CC;

k) Photoshop CC;

 l) Audition CC;

m) Media Encoder CC;

n) Bridge CC;

o) Speedgrade CC;

p) Prelude CC;

q) Adobe Muse CC;

r) Incopy CC;

s) Lightroom;

t) Animate CC;
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u) Flash Builder;

v) Fuse CC

w) Capture CC

x) Comp CC

y) Illustrator Draw

z) Illustrator Line

aa) Lightroom for mobile

3.1.1.3. Por se tratar de licenças previstas no Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas – 
Adobe, informamos que a contratação trata do item AD-004, sendo o preço unitário máximo de R$ 
3.516,22 (três mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

3.1.1.4. A limitação fixada no item anterior é originada do Acordo entre a Adobe e a União, cujo teor do 
referido Catálogo está disponível em https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-
produtos-e-servicos-adobe.pdf.

3.1.2. 01 (uma) Licença Governamental por 12 meses (01 ano) do Adobe Stock, com download de 40 ativos 
por mês, com suporte técnico.

3.2.       A contratada deve disponibilizar os softwares que atendam a necessidade da contratação, além de 
ser representante autorizada e certificada pela Adobe.

3.3.     As licenças deverão ser genuínas em atendimento à Lei 9.609/98 e deverão ser da versão 
correspondente à disponibilizada última build pela fabricante do software.

3.4.       As licenças de software deverão estar no idioma “pt-br”, ou, não sendo possível, obrigatoriamente 
em inglês.

3.5.       Duração da vigência contratual:  as licenças deverão ser disponibilizadas pelo período de doze 
meses.

3.6.       Todas as despesas decorrentes dos serviços de manutenção, durante o período de vigência 
contratual, deverão estar incluídas no preço total.

3.7.    O fabricante do software deverá disponibilizar à Susep novas versões e patches de correção e/ou 
atualização sempre que disponibilizados ao mercado, enquanto estiver vigente a licença.

3.8.       Os serviços de manutenção dos aplicativos, que serão executados pela empresa contratada, 
referem-se ao desenvolvimento das atividades de correção de eventuais falhas no funcionamento dos 
softwares, elucidações de dúvidas técnicas sobre suas funcionalidades e implantação de novas versões do 
produto, que deverão ser disponibilizadas tão logo sejam lançadas.

4. RECEBIMENTO E PAGAMENTO

4.1.       O prazo máximo para disponibilização das licenças será de 30 (trinta) dias corridos contados da 
emissão da nota de empenho;

4.2.       Em caso de disponibilização em mídia física, o produto deverá ser entregue, em horário comercial 
(8h às 18h), no edifício sede da Susep – Superintendência de Seguros Privados, mediante agendamento 
prévio, pelo e-mail imprensa.rj@susep.gov.br.

4.3.       Observadas as condições e prazos constantes deste termo de referência, o recebimento do sistema 
será realizado de acordo com o art. 73 da Lei 8.666/93 e o art. 34 da Instrução Normativa MP/SLTI 
04/2014, nos seguintes termos:
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4.3.1.    Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade da 
solução com a especificação técnica do Termo de Referência, por emissão do Termo de Recebimento 
Provisório;

4.3.2.    Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e desempenho da solução entregue e 
consequente aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias, por emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.4.       Após o recebimento definitivo do serviço, a contratada será comunicada para que emita a Nota 
Fiscal/Fatura.

4.5.       O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

4.5.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

4.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

4.7.     O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

4.7.1. o prazo de validade;

4.7.2. a data da emissão;

4.7.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

4.7.4. o valor a pagar; e

4.7.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.8.     Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

4.9.     Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.

4.10.   Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 
5/2017, quando couber.

4.11.   É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 
seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente.

4.12.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

5.           DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1.       Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos;

5.2.       Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, 
de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

5.3.       Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, 
conforme prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, e inspeções 
realizadas;

5.4.       Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

5.5.       Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos no 
“item 11 do Anexo II - Condições Gerais da Contratação” da Portaria Nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

5.6.       Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da 
solução de TIC;

5.7.       Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da 
contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; 

5.8.       Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os 
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, 
o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração;

5.9.       Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;

5.10.     Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.11.     Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;

5.12.     Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

5.13.     A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.
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6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1.       A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda:

6.2.       Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade;

6.3.       Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela 
fiel execução do contrato;

6.4.       Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, 
inerentes à execução do objeto contratual;

6.5.       Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de 
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não 
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços 
pela contratante;

6.6.       Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo 
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que 
considerar a medida necessária;

6.7.       Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

6.8.       Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por 
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

6.9.       Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.10.     Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos;

6.11.     Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.12.     Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.           ESTIMATIVA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

7.1.       Em pesquisa a demais contratações públicas com objeto semelhante ao que será contratado, 
realizadas nos últimos 180 dias, chegamos a um valor médio estimado de R$ 3.761,33 (três mil setecentos 
e sessenta e um reais e trinta e três centavos) por licença do Adobe Creative Cloud – Vip Governamental, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme relatório no doc. SEI 0884057.

 7.2.      Para a licença do Adobe Stock (banco de imagens – 40 ativos por mês), o valor estimado em 
pesquisa foi de R$ 5.905,55 (cinco mil novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 
relatório no doc. SEI 0884065.

7.3.       Cabe aqui ressaltar o disposto no §7º do art. 9º da IN SGD/ME nº 01/2019:

“§ 7º Caso a solução escolhida, resultante do Estudo Técnico Preliminar, contenha item presente nos 
Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas publicados pelo Órgão Central do SISP, os 
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documentos de planejamento da contratação deverão utilizar todos os elementos constantes no 
respectivo Catálogo, tais como: especificações técnicas, níveis de serviços, códigos de catalogação, PMC-
TIC, entre outros.” (Incluído pela Instrução Normativa n° 202, de 18 de setembro de 2019)

7.4.       A norma supracitada, ainda, em seu art. 20, §3º estabelece:

“§ 3º As estimativas de preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições 
Padronizadas deverão utilizar como parâmetro máximo o PMC-TIC, salvo se a pesquisa de preços realizada 
nos termos deste artigo resultar em valor inferior ao PMC-TIC.” (Incluído pela Instrução Normativa n° 202, 
de 18 de setembro de 2019)

7.5.       Conforme Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas – Adobe (doc. SEI 0884079), o 
preço máximo para a contratação do Adobe Creative Cloud – VIP Governamental – 12meses é de R$ 
3.516,22 (três mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Portanto, tendo em vista que o 
preço estimado em pesquisa a outras contratações foi superior ao do catálogo, consideraremos este para 
fins de valor máximo.

7.6.       Quanto à licença do AdobeStock, esclarecemos que este não consta do Catálogo de Soluções de TIC 
com Condições Padronizadas – Adobe, motivo pelo qual será utilizado como parâmetro, o valor estimado 
em pesquisa de preços.

7.7.       Segue abaixo tabela com resumo dos valores:

Licença
Valor unitário 
estimado

Quantidade
Valor total 
estimado

Adobe Creative Cloud – Vip Governamental 
(12 meses)

R$ 3.516,22 04 R$ 14.064,88

Adobe Stock – 40 ativos (12 meses) R$ 5.905,55 01 R$ 5.905,55

Valor total estimado para a contratação R$ 19.970,43

7.8.       Desta forma, estimamos o valor total de R$ 19.970,43 (dezenove mil novecentos e setenta reais e 
quarenta e três centavos) para a presente contratação.

8.           SANÇÕES APLICÁVEIS

8.1.       Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções 
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

8.1.1.    pelo atraso na entrega do bem em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 
material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

8.1.2.    pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do bem, caracterizada em dez dias 
após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

8.1.3.    pela demora em substituir o bem rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da 
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

8.1.4.    pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado, entendendo-se como recusa a 
substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 
do material rejeitado;
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8.1.5.    pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de 
Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento.

8.2.       As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis.

8.3.       As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 
Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.4.       O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica 
de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

8.5.       Previamente à aplicação das multas previstas nos itens acima ou de qualquer outra sanção, poderá 
a Contratada apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for 
notificada a respeito.

8.6.       Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 caberá recurso, representação 
ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da supramencionada Lei.

9. ENVIO DE PROPOSTA COMERCIAL 

9.1. O fornecedor, ao ser convocada(o) por e-mail para envio da proposta, deverá fazê-lo em até 2 (duas) 
horas úteis contadas da notificação.

9.2. A proposta comercial enviada deverá conter minimamente:

a) Razão Social; 

b) CNPJ/MF; 

c) Endereço comercial completo com CEP; 

d) Nome do representante da empresa (ou preposto) e Telefone(s) de contato; 

e) E-mail; 

f) Site (se houver); 

g) Dados bancários para fins de pagamento (Banco, Agência e Conta-corrente);

h) Descrição e especificação do item ofertado; 

i) Link da internet ou Manual do usuário em que constem as especificações do item ofertado;

j) Quantidade; 

k) Valor unitário; 

l) Valor Total (em algarismos e por extenso); 

m) Data;

n) Assinatura do representante legal.

9.3. O atraso no envio da proposta ou a oferta de material em desconformidade com as especificações 
enumeradas no item 3 deste Termo:

9.3.1. Automaticamente desclassificará a participante e sua proposta, ensejando a convocação do 
fornecedor seguinte, na ordem de classificação; e

9.3.2. Exporá licitante às sanções previstas no item 8 deste Termo de Referência.
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10.           FONTE DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO

10.1.       A indicação das fontes de recurso, conforme os dados dos recursos orçamentários, são os 
descritos a seguir:

PTRES: 171907

Programa de Trabalho: 04122003220000001

Fonte de Recursos: 0280173039

Plano Interno: SUSEPSI2000

11.         FUNDAMENTO LEGAL

11.1.     As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, como 
dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993.

11.2.     De acordo com o §1º do Art. 1º da Instrução Normativa 01/2019-SGD/ME, a aplicação desta norma 
é facultativa para contratações cuja estimativa de preços seja inferior ao disposto no art. 24, inciso II da Lei 
nº 8.666, de 1993.

11.3.     Esta aquisição tem seu valor limitado pela alínea "b", do Inciso I, do art. 1º da Lei nº 14.065/2020.

12.         CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

12.1.     Poderão participar de Cotações Eletrônicas de Preços, os fornecedores que solicitarem seu 
credenciamento prévio junto ao Órgão Promotor da Cotação Eletrônica.

12.2.     É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar com o 
Órgão Promotor da Cotação Eletrônica ou com a Administração Pública, na forma estabelecida em lei.

12.3.     Para participar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá observar o “Anexo II - Condições Gerais 
da Contratação” da Portaria Nº 306, de 13 de dezembro de 2001.

12.4.     Para realização da Adjudicação será verificada sobre a empresa arrematante a indicação de que 
apresenta situação regular perante:

12.4.1.  as obrigações previdenciárias, os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU através da 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN;

12.4.2.  o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS;

12.4.3.  os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais e a Justiça Trabalhista, anexando-se o 
SICAF ou as Certidões pertinentes;

12.4.4.  a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa;

12.4.5.  o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União;

12.4.6.  o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça;

12.4.7.  a Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
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12.4.8.  o Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN, em 
atendimento ao art. 6º, inciso III da Lei 10.522/2002.

12.5.     A Adjudicação do item à empresa arrematante só ocorrerá se a empresa estiver em regular em 
todos os documentos citados no item anterior e se apresentar produto(s) compatível(is) com as exigências 
deste Termo de Referência.

13.         DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E APROVAÇÃO

13.1.     A Equipe de Planejamento da Contratação foi referenciada no DFD (876819).

13.2.     Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico 
será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e 
aprovado pela autoridade competente. 

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Requisitante Mônica Japiassú Matos da Silva 

Integrante Requisitante Substituto Flávio Vasconcelos Andrade

Integrante Técnico Bianca Ribeiro Esteves

Integrante Administrativo Natália Gimenez Soares Martins

Integrante Administrativo Substituto André Wilson Martins de Lima

Documento assinado eletronicamente por NATALIA GIMENEZ SOARES MARTINS 
(MATRÍCULA 1511402), Analista Técnico da SUSEP, em 18/12/2020, às 16:44, conforme 
horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 
13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ WILSON MARTINS DE LIMA (MATRÍCULA 
1778544), Chefe de Seção, em 18/12/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 
8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RIBEIRO ESTEVES (MATRÍCULA 3189391), 
Analista - BBTS, em exercício na SUSEP, em 18/12/2020, às 16:56, conforme horário oficial 
de Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c 
Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO VASCONCELOS ANDRADE (MATRÍCULA 
1818445), Analista Técnico da SUSEP, em 18/12/2020, às 17:09, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento nos art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto 
nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

informando o código verificador 0893155 e o código CRC 1489C0BC.
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Referência: Processo nº 15414.618347/2020-71 SEI nº 0893155
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